Penyes Altes del Moixeró des del Coll de Trapa
1 de juliol de 2020
Assistents: Isabel Alcalde, Karin Bruy, Pep Casas, Joan Corbera, Mercè
Font, Carme Guri, Josep Mª Martínez, Ismael Porcar, Pep Pous, Josep
Roca.
Distància: 13’34 km Temps total: 5,30 hores. Temperatura:14 graus+ Desnivells: 624m+
Cotxe: 150 Km, Josep M. Martínez, Josep Roca i Pep Casas.
Ens trobem a les 6 del matí a la zona
esportiva de Corró de Vall. Com que som 10
persones, per la normativa de la Cobid-19,
ens calen 3 cotxes. Agafem la C17 fins a
Ribes, on ens aturem per fer un cafè al bar
Gusi. Per la carretera de Toses pugem a la
Molina i ens dirigim a Riu de Cerdanya, des
d’on agafem una pista que passa pel refugi del
Serrat de les Esposes, i aparquem davant
d’una tanca, abans d’arribar al coll de Trapa.
Són les 9 del matí i, a una alçada de 1769 m,
fa una agradable temperatura de 14 graus.

Comencem a caminar per una pista
que ens porta al Collet del Moixeró i
parem a gaudir de l’esplèndida vista del
Cadí, el Comabona i el Pedraforca.
La majoria de la colla decidim pujar al
cim del Moixeró, on ens fem les
primeres fotos de grup. Després
baixem al Coll del Moixeró on retrobem
els companys i ens aturem a esmorzar.

Seguim les marques de GR i les de Camins de Vent, de
color taronja, i iniciem l’últim esforç amb grimpada i
l’ajuda d’una corda, per arribar al cim de les Penyes Altes
del Moixeró, a 2.276 m. Són les 12 del migdia, i tots hem
arribat al cim.

El paisatge és impressionant, una visió de 360
graus en un dia força clar. Observem bona part
de la Cerdanya, els Pirineus, el Pedraforca i el
Cadí, i ens fem fotos de grup reivindicant, com
sempre, LLIBERTAT PRESOS POLÍTICS.

Tornem pel mateix camí que hem fet a la pujada.
Al passar per la font Freda ens refresquem una
mica, i arribem als cotxes quan són ja dos quarts
de tres de la tarda.

Anem a dinar a ca l’Anna de Ventolà, on som molt ben atesos, com les altres vegades que també
hi havíem arribat tard.
La propera setmana anirem al Puig de les Bruixes i al Comanegra. Ens trobarem a les 6 del matí
al Poliesportiu de les Franqueses, i portarem carmanyola per dinar (el dinar el podrem deixar als
cotxes, i ens el menjarem a la tornada).
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